
This large chalkboard will support hours of play 
and learning in an outdoor learning 
environment or playground. The large space is 
plenty for many children to join in the mark 
making and drawing, which will help them to 
develop fine motor skills when drawing, and 
language and literacy skills when making signs. 
The large size supports social play, because 

there is plenty of room for interaction and 
cooperation. Chalkboards can have direct 
benefits for learning, and they also enhance a 
variety of dramatic play scenarios, from playing 
school to making a sign for treasure hunting 
games. There are cognitive benefits to drawing 
and leaving your mark, because it stimulates 
brain development, creative thinking and thus 

problem solving skills.
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Svarta Tavlan stor
PCM0012

Artikelnr. PCM001208-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  166x12x140 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 4
Färgalternativ n n



Ytan är tillverkad av keramiskt stål. Keramiskt 
stål har hög korrosionsbeständighet och är helt 
återvinningsbart.

Stolparna är tillverkade av furu, 
tryckimpregnerade klass AB med Tanalith E3475 
enligt EN335.

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata 
miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-
emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 
100% konsumentåtervunnet havsavfall.
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Artikelnr. PCM001208-0902

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 12,3 m²
Total installationstid 3,8
Grävdjup (volym) 0,05 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 85 cm
Fraktvikt 81 kg
Förankring Nedgrävni
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Information om garanti
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM001208-0902 140,30 2,30 62,70

PCM001208-0950 88,30 1,28 85,50

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a0319865-e2a0-4263-9e98-25ea6cd50895/PCM0012_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0fc1d96f-de6c-4bdd-8aef-c94099aaab77/PCM0012_Side_EN.jpg
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